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La nivelul localităţii Gheorghe Doja, în anul 2013, consiliul local, ca autoritate deliberativă a adoptat
un număr de  54 de hotărâri, în 11 şedinţe de lucru, iar primarul ca autoritate executivă,  a emis un număr de
140 de dispoziţii.

Bugetul  local  aprobat pe anul 2013 a suportat  în cursul anului, un număr de 5 rectificări, iar  Planul
Anual al Achiziţiilor Publice aprobat pe anul 2013 a suportat în cursul anului , un număr de 4 modificări şi
completări.

Contul  execiţiului bugetar pe anul 2013 prevede la secţiunea funcţionare, partea de venituri suma de
2.774.558 lei, la partea de cheltuieli 2.660669 lei, înregistrându-se un excedent bugetar de 113.889 lei, iar la
secţiunea  dezvoltare,  partea  de  venituri  suma  de   765.000  lei,  la  partea  de  cheltuieli  737.794  lei,
înregistrându-se un excedent bugetar de 27.206 lei.

Conform Hotărârii  nr.  4 din 31.01.2013,  astfel  cum a fost  modificată  prin Hotărârea nr.  10 din
28.02.2013 s-a procedat la stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, la nivelul comunei
Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa.  Ceea ce este deosebit de important este faptul că impozitele şi taxele
locale pentru anul 2013, au fost menţinute  la nivelul celor  din anul 2012,  acest lucru fiind posibil întrucât
comuna Gheorghe Doja nu a înregistrat arierate.

În domeniul asistenţei sociale, la finele  anului 2013 la nivel local existau un număr de  18  alocaţii
de susţinere a familiei. Au fost întocmite un număr de  15  dosare pentru alocaţiile de stat şi  8 dosare pentru
indemnizaţia de creştere a copilului. La finele anului 2013 erau în plată un număr de 5 dosare de ajutor
social, pentru un număr de 14 beneficiari. Prin Hotărârea nr. 2 din 31.01.2013 s-a aprobat Planul de acţiuni
şi lucrări de interes local, pentru anul 2013, pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei.
Numărul  persoanelor cu handicap care beneficiau de indemnizaţia prevăzută de lege a fost la finele anului
2013 de 16, iar numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap gradul I, a fost  6. Persoanele cu
handicap gradul II şi III au fost în număr de  80. 

Elevii cu rezultate  foarte bune la învăţătură dar şi cei cu condiţie socială precară, au fost ajutaţi,
astfel  că  a  fost  adoptată  Hotărârea  nr.  48  din  26.11.2013  prin  care  s-a  procedat  la  aprobarea  tipului,
numărului  şi  cuantumului  burselor  şcolare  ce  se  vor  acorda  elevilor  din  cadrul  Şcolii  Gimnaziale  din
comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2013-2014. Trebuie menţionat faptul că lunar
s-a aprobat decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste.

La activitatea de stare civilă s-au înregistrat un număr de  10 acte de căsătorie şi 36 acte de deces. Nu
s-au înregistrat acte de naştere.

La nivelul anului 2013 s-au  eliberat un număr de  33 certificate de urbanism şi 12 autorizaţii de
construire. 

Prin  Hotărârea  nr.  23  din  21.05.2013  s-a  procedat  la  aprobarea  implementării  proiectului
“Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea
unei soluţii e-guvernare performante”.
      Întrucât prin  Hotărârea nr. 16 din 30.08.2012, Consiliul local a  stabilit data pentru organizarea
evenimentului  „Ziua  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa”,  în  cursul  lunii  septembrie  2013  s-a
organizat prima ediţie a  acestui eveniment local, ce s-a bucurat de un real succes în rândul localnicilor.

În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, la nivelul localităţii, pînă la finele anului
2013 erau   încheiate un număr de 490 contracte cu beneficiarii acestui serviciu public, iar în domeniul
activităţii de salubrizare erau încheiate un număr de 800 contracte cu beneficiarii acestui serviciu public.
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Prin Hotărârea nr. 6 din 31.01.2013 a fost aprobată concesionarea  prin atribuire directă a suprafeţei de teren de
217,3907 ha păşune,  teren ce aparţine domeniului  privat  al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  către  Asociaţia
Crescătorilor de Animale Gheorghe Doja.

Prin Hotărârea nr. 28 din 11.07.2013  s-a procedat la aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a
ofertelor  în  vederea  atribuirii  contractului   de  achiziţie  publică  de  “Pietruire  străzi  în  com.  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa”.

În ceea ce priveşte sprijinirea investitorilor în executarea de parcuri fotovoltaice, respectiv parcuri eoliene, au fost
adoptate,  următoarele Hotărâri ale Consiliului local:

• Hot. nr. 29/11.07.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de servitute, cu titlu gratuit, de trecere continuă şi
perpetuă, cu piciorul şi cu mijloace auto, asupra terenului extravilan, aparţinând domeniului privat al comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, având categoria păşune, situat în tarlaua 89/9/2, în suprafaţă de 8536 m.p., cu nr.
cadastral 20499, pe toată durata existenţei capacităţilor energetice, în favoarea S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. 
Hot. nr. 34/23.09.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, pe toată
durata existenţei capacităţilor energetice, asupra unei porţiuni de 31 m.p. din drumul de exploataţie agricolă De
53/4, aparţinând domeniului public al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi asupra suprafeţei de 20 m.p. din
tarlaua PDP 54, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, în favoarea S.C.Enel
Distribuţie Dobrogea S.A. 

• Hot.  nr.  41/31.10.2013 privind  aprobarea  constituirii  dreptului  de uz  si  servitute,  cu titlu  gratuit,  asupra  unei
porţiuni din drumul de exploataţie agricolă De 13 şi asupra drumului de exploataţie agricolă De 53/2, ambele
aparţinând  domeniului  public  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,în  favoarea  S.C.  BB CENTRALE
FOTOVOLTAICE PROIECT 1 S.R.L. 

• Hot. nr. 45/26.11.2013 privind aprobarea  constituirii dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra
unei porţiuni din drumul de exploataţie agricolă De 97/4/1, pe o lungime de 400 m şi o lăţime de 4 m, aparţinând
domeniului public al com. Gheorghe  Doja, jud. Ialomiţa, în favoarea S.C. GHEORGHE DOJA SOLAR PARK
S.R.L. 

• Hot. nr. 46/26.11.2013 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu gratuit, asupra suprafeţei de 20
m.p. din tarlaua PDP 54, aparţinând dom. privat al com. Ghe. Doja, jud. IL, în favoarea S.C. Enel Distribuţie
Dobrogea S.A., în vederea amplasării unei linii electrice subterane LES 20kv 

• Hot. nr. 35/31.10.2013 privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent ,, CONSTRUIRE SOLAR PARK 0,999 MW,
ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,, 
S-a  procedat la inventarierea anuală astfel că în acest domeniu au fost adoptate următoarele Hotărâri:

• Hot.  nr.  33/23.09.2013 pentru  completarea  anexei  nr.  2  la  H.C.L.  nr.  23  din  16.05.  2011  privind  însuşirea
inventarului domeniului privat al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa. 

• Hot. nr. 42/31.10.2013 privind reactualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa 

• Hot. nr. 43/26.11.2013 pentru  modificarea  poz. nr. 72 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 23 din 16.05.2011 privind
însuşirea inventarului domeniului  privat al comunei Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa, astfel cum a fost completată
prin HCL nr. 33 din 23.09.2013. 
Prin Dispoziţia nr. 109 din 07.11.2013 a fost organizată comisia unică de   inventariere a patrimoniului  comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, care  a constatat existenţa  elementelor de activ şi de pasiv, aflate în inventarul comunei
Gheorghe Doja,  inclusiv Biblioteca comunală,  Şcoala Generală  şi  Grădiniţa  Gh Doja,  cantitativ-valoric, care a stabilit
situaţia reală a acestora, cu respectarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii  elementelor de activ şi
pasiv, aprobate prin OMFP nr. 2861/2009, care a   identificat   bunurile deteriorate total sau parţial, uzate fizic, cu durata
normală de funcţionare expirată şi care nu mai pot fi folosite conform destinaţiei iniţiale,  a întocmit liste de inventariere
separate pentru asemenea bunuri şi a făcut propuneri pentru scoaterea din funcţiune şi casare în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare.

Pe parcursul anului 2013  s-a întocmit carte funciară pentru un număr de 5 tarlale teren categoria păşune, constând
într-o suprafaţă totală de 31,80 ha, aparţinând domeniului privat al comunei Gheorghe Doja.,  un  teren intravilan aferent
imobilelor „Teren sport şi berărie”, constând într-o suprafaţă de  9.566 m.p., aparţinând domeniului public al comunei
Gheorghe  Doja  şi  un  număr  de  21  loturi  teren  intravilan  a  1.000 de  m.p.  fiecare,  destinate  concesionării  în  vederea
construirii de locuinţe proprietate personală, constând  într-o suprafaţă  totală de  2,10  ha,  aparţinând domeniului privat al
comunei Gheorghe Doja.
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http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_29.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_43.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_42.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_33.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_35.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_46.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_45.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_41.pdf
http://www.gheorghedojail.ro/z_Consiliul%20Local/Hotarari/2013/2013_hot_34.pdf

